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ВСТУП 

Метою викладання навчальної дисципліни «Центральний банк і грошово-

кредитна система» є формування теоретичних і прикладних знань в галузі 

монетарної політики та функціонування центрального банку, його ролі і місця в 

проведенні грошово-кредитної політики, забезпечення стійкості національної 

валюти, стабільності банківської системи, оптимальної організації платіжної 

системи і динамічного розвитку економіки в умовах ринкових відносин.  

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає 

скорочення часу на викладання нормативних дисциплін за навчальним планом. 

Одночасно передбачається підвищення ефективності самостійної роботи 

студентів. Це зумовило підготовку навчального методичних вказівок  

«Центральний банк і грошово-кредитна система» для студентів вищих 

навчальних закладів з економічних спеціальностей. 

Методичні вказівки  підготовлено відповідно до програми курсу 

«Центральний банк і грошово-кредитна система». В ньому послідовно 

наводяться відповідні питання по темах курсу «Центральний банк і грошово-

кредитна система», надаються вихідні дані для проведення практичних занять, 

пропонується методика їх вирішення. 

Практична цінність вказівок полягає в тому, що наведені в ньому завдання 

можуть використовуватись як у ході проведення практичних занять, так і під 

час самостійної роботи студентів. До завдань кожної теми подані методичні 

вказівки та пояснення окремих питань. Крім того у методичних вказівках 

наведено контрольні питання, які можуть бути використані для контролю 

знань, а також у процесі підготовки до екзамену. 

Вказівки можуть бути використані у практичній роботі спеціалістами 

фінансових, бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій. 

При підготовці методичних вказівок використовувалась література з 

навчально-методичного комплексу. 
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МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ 

 

ТЕМА 1. ПОХОДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ 

Питання для вивчення  

1. Призначення і створення інституту центрального банку.  

2. Статус та форми організації центральних банків.  

3. Функції центральних банків.  

4. Операції центральних банків. 

Тести для самоперевірки: 

1. До якого століття між банками не існувало розподілу функцій? 

А. До 15ст; 

Б. до 19ст; 

В. до 20 ст. 

2. Чим супроводжувався швидкий розвиток кредитної системи? 

А. ростом кредитів; 

Б. ростом депозитів; 

В. ростом банкнотної емісії. 

3. Скільки є шляхів створення центральних банків? 

А. Два; 

Б. Три; 

В. Чотири. 

4. Якщо капітал банку належить державі, то за характером власності він є?  

А. Акціонерний; 

Б. Державний; 

В. Змішаний. 

5. Скільки є функцій Центрального банку? 

А. Чотири; 

Б. Вісім; 

В. Десять. 

6. Якому органу виконавчої влади належить монопольне право випуску 

грошей? 

А. Верховні Раді України; 

Б. Кабінету Міністрів; 

В.Центральному банку. 

7. Яка з наведених функцій центральних банків не відноситься до них? 

А. Емісійна функція; 

Б. Функція банківського регулювання і нагляду; 

В. Функція субрагації. 
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8. На якому рівні ЦБ займається аналізом і прогнозуванням економічної 

ситуації в країні? 

А. Макрорівні;  

Б. Мікрорівні;  

Г. Районному. 

9. Центральний банк – це: 

А. Державний орган; 

Б. Комерційний орган; 

В. Приватний орган. 

10. Яке з наведених завдань не відноситься до основних завдань 

центральних банків? 

А. Забезпечення безперебійного та ефективного функціонування платіжної 

системи країни 

Б. Сприяння ефективному розвитку банківської системи та її надійності; 

В. Забезпечення стабільності іноземної грошової одиниці. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 1 

 

Задача 1. Наведені нижче статті розмістити в активі чи пасиві балансу 

центрального банку залежно від їх економічної сутності:  

1. Банкноти та монети в обігу;  

2. Зобов’язання перед МВФ;  

3. Монетарне золото;  

4. Вимоги до комерційних банків;  

5. Депозити уряду; 

6. Цінні папери власного боргу;  

7. Статутний фонд;  

8. Кошти на депозити комерційних банків; 

9. Авуари в спеціальних правах запозичення (СПЗ);  

10. Внутрішній державний борг;  

11. Державні цінні папери. 

Задача 2. Наведені далі статті розмістіть в активі чи пасиві балансу 

центрального банку залежно від їх економічного змісту:  

1. Банкноти в обігу.  

2. Грошові кошти в касі банку.  

3. Золотовалютний резерв.  

4. Кошти на кореспондентських рахунках комерційних банків.  

5. Кошти на рахунках урядових структур.  

6. Кредити, надані комерційним банкам.  
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7. Кредити, надані уряду.  

8. Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій.  

9. Вкладення в цінні папери.  

10. Зобов’язання за цінними паперами.  

11. Зобов’язання за депозитами комерційних банків.  

12. Зобов’язання за депозитами уряду.  

13. Капітал банку і резерви. 

Мета: оволодіння знаннями про структуру балансу НБУ та порядок його 

складання. 

Задача 3. Визначте банківську маржу, прибутковість активів та 

прибутковість капіталу, якщо чистий прибуток банку склав 240 тис грн., 

загальні активи банку дорівнювали 91200 тис грн., з них доходних – 85%, 

розмір власного капіталу 15000 тис грн.  

Розв’язання: У банківській практиці маржою в широкому значенні 

називають різницю між позичковими і процентними відсотками. Але поряд з 

цим відрізняють маржу комісійних послуг та банківську маржу, тощо.  

Маржа виражається у відсотках.  

Загальнобанківська маржа визначається за формулою:  

М Пч/ ЗА 100% 

де М– банківська маржа, 

Пч - чистий прибуток банку,  

ЗА - загальний розмір активів банку.  

Прибутковість активів (ROA) визначається за формулою: 

ROA  Пч /  Аi 100% 

де ROA – прибутковість активів, 

Аi - розмір і-того активу, який приносить доход. 

Показник прибутковості капіталу (ROE) відображає доходність вкладень 

акціонерами коштів.  

Чим вище значення цього показника, тим більш високий ступень 

ризикованості діяльності банку.  

ROЕ  Пч /  Кi 100%, 

де ROЕ – прибутковість капіталу,  

Кi - розмір і-тої складової власного капіталу банку. 

Задача 4. Залишки на розрахунковому рахунку суб’єкта господарювання 

становили такі суми: 5діб – 120 тис. грн., 7діб – 25тис.грн, 10 діб – 55 тис. грн., 

8 діб – 20 тис.грн. Ставка відсотків, які нараховуються банком на розрахункові 

рахунки – 5% річних. Визначте суму відсотків, нарахованих за місяць.  



8 

 

  

 

Розв’язання: При розрахунках відсотків за онкольними (до запитання) 

рахунками використовується “відсоткове число”, яке розраховується шляхом 

множення суми залишків за періодами на термін зберігання цих залишків.  

ВЧ Pn, (1) 

S  ВЧ  i / В  100 (2) 

S – сума нарахованих відсотків;  

P – початкова сума депозиту;  

i – ставка відсотків (у виді десяткового дробу); 

n – період дії договору; 

В – базовий період. 

Питання для самоперевірки 

1. Що слугувало причинами появи центральних банків у світі?  

2. Охарактеризуйте еволюційний та законодавчий шляхи виникнення 

центральних банків.  

3. Опишіть етапи становлення центральних банків.  

4. Які основні завдання стоять перед центральними банками?  

5. Дайте характеристику факторам, що визначають незалежність 

центрального банку.  

6. Які функції виконують центральні банки?  

7. У чому полягає функція «банку банків»?  

8. Охарактеризуйте емісійну функцію центрального банку.  

9. Які активні операції здійснюють центральні банки?  

10. Опишіть пасивні операції центральних банків. 

 

ГЛОСАРІЙ 

Грошовий оборот – процес безперервного руху грошей між суб’єктами 

економічних відносин у суспільному відтворенні.  

Демонетизація золота – вилучення з обігу золотих монет і припинення 

обміну неповноцінних грошей на золото.  

Емісійний банк – банк, якому надано монопольне право емісії грошових 

знаків. 

Європейська система центральних банків (ЄСЦБ) – дворівнева 

банківська система, що складається із Європейського центрального банку 

(ЄЦБ) і національних центральних банків країн Європейського Союзу. 

Створення ЄСЦБ було логічною передумовою запровадження євро.  
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Європейський валютний (монетарний) інститут – попередник 

Європейського центрального банку (ЄЦБ), створений згідно з Маастрихтським 

договором. Головна мета діяльності – визначення правових, організаційних, 

матеріально-технічних передумов, необхідних ЄЦБ для виконання своїх 

функцій.  

Золотий стандарт – грошова система, в якій золото слугує як гроші, а всі 

інші види грошей розмінні на золото.  

Пропозиція грошей – запас грошей, який суб’єкти економіки готові 

надати в тимчасове користування позичальникам. Природною межею 

пропозиції грошей є фактична маса грошей в обороті.  

Система паперово-кредитного грошового обігу – грошова система, в 

якій обіг обслуговують грошові знаки (паперові або металеві), що не мають 

внутрішньої вартості. 

Центральний банк – державний орган, головне призначення якого 

регулювання грошового обороту з метою забезпечення стабільного 

неінфляційного розвитку економіки. Регулювання здійснюється за допомогою 

додаткової емісії грошей чи вилучення зайвої маси грошей з обороту.  

Ціна грошей – процент, що формується на грошовому ринку в результаті 

взаємодії попиту на гроші і пропозиції грошей. 
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ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

Питання для вивчення  

1. Національний банк України та його місце в банківській системі України.  

2. Функції Національного банку України.  

3. Принципи Національного банку України 

Тести для самоперевірки: 

1. У якому році ВРУ прийняла закон «Про банки і банківську діяльність»? 

А. 1900 р; 

Б. 2000р; 

В. 1991р. 

2. В якому році був створений НБУ? 

А. 1900р; 

Б. 2000р; 

В. 1991р. 

3. Згідно якого закону утворився НБУ? 

А. Закон України "Про Національний банк України"; 

Б. Закон України "Про банки і банківську діяльність"; 

В. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". 

4. У якому році був прийнятий Закон «Про Національний банк України»? 

А. 1999р; 

Б. 1991р; 

В. 2003р. 

5. Якої власності являється НБУ? 

А) Приватної; 

Б) Державної; 

В) Змішаної. 

6. Чи мають статус юридичної особи територіальні управління НБУ? 

А. Ні; 

Б. Так; 

В. Частково 

7. НБУ здійснює свою діяльність: 

А. З метою отримання прибутку; 

Б. Без мети отримання прибутку; 

В. З метою отримання чим побільше прибутку. 

8. Кому є підзвітним НБУ? 

А. Уряду; 

Б. ВРУ; 

В. Президенту. 

9. За яким принципом будується структура НБУ? 
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А. Децентралізації; 

Б. Централізації; 

В. Самостійності. 

10. НБУ здійснює видатки за рахунок? 

А. Власних доходів; 

Б. Залучених коштів; 

В. Запозичених коштів. 

11. Чи затверджує кошторис для своїх видатків НБУ? 

А. Ні; 

Б. Так; 

В. Не знаю. 

12. Як відбувається звільнення голови НБУ? 

А. Тільки Президентом України без повідомлення про це ВРУ; 

Б. Тільки ВРУ, без  відома Президента України; 

В. Здійснюється ВРУ за поданням Президента України. 

13. Хто призначає голову НБУ? 

А. ВРУ; 

Б. Уряд; 

В. Президент. 

14. Чи входить до системи НБУ Державна скарбниця України? 

А. Ні; 

Б. Так; 

В. Частково. 

15. Скільки керівних органів має НБУ? 

А. Два; 

Б. Три; 

В. Чотири. 

16. Чи здійснює видатки НБУ? 

А. Ні; 

Б. Так; 

В. Не знаю. 

17. Від чийого імені діють територіальні управління  НБУ? 

А. Від імені Президента; 

Б. Від імені Уряду; 

В. Від імені НБУ. 

18. До принципів НБУ не відносять: 

А. Принцип законності; 

Б. Принцип нормотворчості центрального банку; 

В. Принцип залежності НБУ. 
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19. Усі функції Національного банку можна об’єднати у: 

А. Дві групи; 

Б.Три групи; 

В. П’ять груп.  

20. Яка з груп функцій не належать до функцій Національного банку: 

А. Організаційні функції (організація й управління грошовим обігом); 

Б. Функції залежності інтересів вкладників від кредиторів; 

В. Функції захисту інтересів вкладників і кредиторів. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 2 

Задача 1. Визначте значення спреду в січні, якщо середньозважена сума 

наданих банком кредитів становила 12000тис.грн., середня ставка за 

кредитування становила 24% річних, розмір депозитів дорівнював 95% від 

розміру кредитів, середньозважена ставка по депозитах – 14%. 

Розв’язання:  

Спред визначається за формулою:  

SPRED =(D% / А% - R% / Р% )100, де 

SPRED – показник результативності роботи банку на кредитному ринку,  

D% - процентні доходи банку за кредитами,  

А% - сума наданих кредитів,  

R% - процентні витрати банку за депозитами,  

Р% - сума залучених депозитів. 

 

Задача 2. Визначте рівень осідання коштів, якщо залишок на початок 

місяця становив 5432,1тис.грн, на кінець періоду він становив 5543,2тис.грн, 

оборот за приходом дорівнював 240,5тис.грн.  

Розв’язання: Рівень осідання коштів розраховується за формулою:  

Р = Зк  Зп / П x 100% (1) 

де Р – рівень осідання коштів;  

Зк – залишок коштів на рахунках по вкладах на кінець звітного періоду;  

Зп – залишок коштів на рахунках по вкладах на початок звітного періоду;  

П - оборот за приходом 

 

Задача 3. Банк щоквартально нараховує відсотки на депозити за ставкою 

10% річних. Визначити суму відсотків до виплати, яка нарахована за два роки 

на депозит розміром 200тис.грн. із застосуванням простої та складної ставки, 

зробити висновки.  

Розв’язання: Нарахування складних відсотків відбувається у випадках, 

якщо суми нарахованих відсотків не виплачуються відразу після їх 
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нарахування, а за умовами договору приєднуються до суми боргу. Приєднання 

нарахованих відсотків до суми, що служила базою для їх визначення, 

називають капіталізацією відсотків.  

Ріст за складними відсотками являє собою процес, що розвивається за 

геометричною прогресією:  

S  P  (1+ i / m x 100)N – 1], (1) 

N = m x n , (2) 

де m – кількість раз нарахування відсотків за рік,  

N - кількість періодів нарахування відсотків за період дії договору,  

i – ставка відсотків (у виді десяткового дробу); 

n – термін дії договору за роками. 

 

Задача 4. Визначте відсотки та суму нарощеного боргу, якщо позичка 

дорівнює 7 тис. грн., термін боргу 4 місяці при ставці простого відсотка 22 % 

річних.  

для розв’язання необхідно скористатися формулою нарощеного боргу із 

застосуванням формули простих відсотків: ,  

S = P х (1 + ni)/ В х 100% 

де S – сума погашення кредиту з відсотками (нарощеного боргу); 

P – початкова сума кредиту;  

i – ставка відсотків; 

n – період дії договору;  

1 + ni - множник нарощення простих відсотків.  

В – базовий період.  

Сума відсотків дорівнюватиме різниці між нарощеним боргом та розміром 

кредиту. 

 

Задача 5. Резервна норма = 0,15; коефіцієнт готівки = 0,25. На яку 

величину Нацбанк повинен збільшити грошову базу, щоб грошова пропозиція 

зросла на 312,5 грн.? 

 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть операції, які виконує центральний банк як банк банків.  

2. Подайте визначення Національного банку України (НБУ), назвіть його 

характерні риси. 3. Розкрийте головне призначення НБУ як центрального 

банку.  

4. Назвіть та охарактеризуйте основні функції НБУ.  

5. Охарактеризуйте форми управління НБУ.  

6. Розкрийте суть та особливості організаційної структури НБУ.  
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ГЛОСАРІЙ 

Інкасація – система здачі готівкових грошових коштів, валютних та інших 

цінностей підприємствами, організаціями банківським установам. Інкасація – 

складова частина діючої системи готівкового грошового обігу. За допомогою 

інкасації технічно забезпечується зворотний притік у банки випущених у обіг 

грошових коштів.  

Національний банк України - це юридична особа, яка має відокремлене 

майно, що є об’єктом права державної власності і перебуває в його повному 

господарському віданні.  

Незалежність НБУ - НБУ відповідно до основ бюджетної та економічної 

політики формує грошово-кредитну політику. 

Правовий статус суб’єктів адміністративно-правових відносин - це 

юридичне закріплення їх ролі та місця в системі відповідних органів державної 

влади і в системі органів управління. 

Банківські резерви складаються з двох компонентів: обов’язкові 

резерви та надлишкові резерви.  
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ТЕМА 3. ЕМІСІЯ ГРОШЕЙ ТА РЕГУЛЮВАННЯ  

ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ 

 

Питання для вивчення  

1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси. 

2. Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ. 

3. Готівковий обіг та робота з грошовими знаками національної валюти.  

 

Тести для самоперевірки: 

1.Готівка в обігу відображається: 

а) в активі балансу центрального банку; 

б) у пасиві центрального банку; 

в) поза балансом. 

2. Регулювання готівкового грошового обігу в Україні полягає в 

регламентації Національним банком України: 

а) безготівкових розрахунків; 

б) касових оборотів банківських установ; 

в) касових операцій установ НБУ; 

г) касових операцій підприємств та організацій; 

д) забезпечення готівкою економіки держави. 

3. Значно зношені – це банкноти: 

а) зі суттєвими ознаками зносу чи пошкоджень; 

б) банкноти з втраченими частинами, не менше 55 % первісної площі; 

в) банкноти, розірвані на вузькі смужки та склеєні; 

г) усе вищезазначене. 

4. Основними напрямами в роботі Центрального сховища НБУ є: 

а) зберігання резервних фондів НБУ; 

б) контроль за якістю грошових знаків, які надходять від Банкнотно-монетної 

фабрики НБУ; 

в) оперативне забезпечення потреб територіальних управлінь НБУ в грошовій 

готівці і прийом від них надлишків; 

г) усе вищезазначене 

5. При якому співвідношенні надходжень і видатків здійснюється випуск 

готівки в обіг? 

а) надходження перевищують видатки; 

б) надходження і видатки рівні; 

в) надходження менші ніж видатки; 

г) не існує чіткої залежності. 

6. Прогноз касових оборотів складається: 
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а) щокварталу; 

б) щомісяця; 

в) щокварталу з щомісячної розбивкою; 

г) із періодичністю півроку. 

7. Реалізація касової функції територіальних управлінь НБУ здійснюється 

через: 

а) операційну касу; 

б) грошове сховище; 

в) оборотну касу; 

г) прибуткову та видаткову касу. 

8. Потреба у готівці регіону визначається на рівні: 

а) трьохмісячної потреби у готівці; 

б) чотирьохмісячної потреби у готівці; 

в) емісійного дозволу НБУ; 

г) за структурою грошових агрегатів. 

9. Скільки центральних банків європейських країн проводять грошово-

кредитну політику через Європейський центральний банк? 

а) 15; 

б) 12; 

в) 11. 

10. Яка установа не входить до федеральної резервної системи США? 

а) федеральна консультативна рада; 

б) управління контролера грошового обігу; 

в) комітет з проведення операцій на відкритому ринку. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 3 

 

Задача 1. Визначити доцільність придбання банком акцій відкритого 

акціонерного товариства за ціною 200 грн та щорічною виплатою дивідендів 35 

грн, якщо ринкова норма прибутку становить 25 %. 

Задача 2. Визначити доцільність включення до портфеля цінних паперів 

банку акцій підприємства за умовами попереднього прикладу, якщо щорічний 

темп приросту дивідендів становить 10 %. 

Задача 2. Залишки на розрахунковому рахунку суб’єкта господарювання 

становили такі суми: 5діб – 120 тис. грн., 7діб – 25тис.грн, 10 діб – 55 тис. грн., 
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8 діб – 20 тис.грн. Ставка відсотків, які нараховуються банком на розрахункові 

рахунки – 5% річних. Визначте суму відсотків, нарахованих за місяць.  

Розв’язання: При розрахунках відсотків за онкольними (до запитання) 

рахунками використовується “відсоткове число”, яке розраховується шляхом 

множення суми залишків за періодами на термін зберігання цих залишків.  

ВЧ Pn, (1) 

S  ВЧ  i / В  100 (2) 

S – сума нарахованих відсотків;  

P – початкова сума депозиту;  

i – ставка відсотків (у виді десяткового дробу); 

n – період дії договору; 

В – базовий період. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність емісії грошей?  

2. Які існують види емісії і в чому їх відмінність?  

3. Які основні функцій виконує емісія грошей?  

4. Які заходи щодо забезпечення організації готівкового грошового обігу 

здій- снює Національний банк України?  

5. Охарактеризуйте основні захисні елементи банкнот.  

6. З якою метою Національний банк України встановлює правила 

визначення платіжності банкнот і монет?  

7. Що слугує причинами збільшенням готівки в обігу?  

8. Як здійснюються процедури оброблення, транспортування, зберігання і 

обліку грошових знаків?  

9. У чому полягає організація роботи з готівкою в системі Національного 

банку? 

 ГЛОСАРІЙ 

Банкнота – грошовий знак, виготовлений з паперу, щільної тканини 

(зазвичай, шовку), металу або пластику, в більшості випадків прямокутної 

форми. Банкноти національних валют випускаються центральними банками та 

обов’язкові для прийому на території всієї країни нарівні з монетами.  

Грошова (монетарна) база – складова грошової маси, яка включає 

сукупність зобов’язань центрального банку у національній валюті, що 

забезпечують зростання грошових агрегатів і кредитування економіки.  

Грошова база – це, власне, показник бази фінансування, яка є основою 

для формування грошових агрегатів. 
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 Грошова маса – номінальний вираз усіх загальновизнаних платіжних 

засобів, які є у розпорядженні економічних суб’єктів у всіх формах і видах на 

певний момент часу та використовуються у процесі грошового обігу. Грошова 

маса має певний кількісний вираз, складну структуру та динаміку руху.  

Грошова одиниця – законодавчо встановлений грошовий знак країни, 

головний елемент національної грошової системи, одиниця грошової лічби, за 

допомогою якої визначаються ціни, тарифи та інші вартісні показники.  

Грошова система – 1) форма організації грошового обігу в країні, що 

склалася історично; 2) грошові знаки країни, грошові одиниці, правила емісії та 

форми обігу грошей, грошові відносини, законодавчо встановлені у країні.  

Грошовий мультиплікатор – механізм збільшення грошової маси за 

рахунок депозитів, відкритих у банку його клієнтами, в процесі руху 

безготівкових грошей через систему комерційних банків.  

Грошовий обіг – рух грошей у готівковій та безготівковій формі, що 

обслуговує кругообіг товарів і послуг у процесі розширеного виробництва. У 

сучасних умовах гроші надходять у обіг через механізм банківського 

кредитування економічних суб’єктів. Емісійні операції – випуск в обіг і 

вилучення із обігу коштів. Емісійні операції є однією із найважливіших 

функцій центрального банку.  

Емісія грошей – випуск в обіг нових грошових знаків в усіх їх формах, 

збільшення грошової маси в обігу (від лат. еmissio – випуск). Обсяги емісії 

визначаються потребами сфери обігу в грошах як засобів обігу, платежу та 

накопичення.  

Запас готівки – банкноти та монети національної валюти України, які 

зберігаються в грошових сховищах територіальних управлінь та касових 

центрах Національного банку України і використовуються для забезпечення 

поточних потреб економіки країни.  

Касове підкріплення – поповнення залишків готівки в оборотних касах 

територіальних управлінь Національного банку України та в операційних касах 

банків для забезпечення безперебійного обслуговування готівкового грошового 

обігу. Необхідність касового підкріплення виникає переважно у дні масових 

видач готівки на виплати заробітної плати, в умовах високих темпів інфляції, 

банківських панік тощо.  

Монетаризм – макроекономічна теорія, згідно з якою кількість грошей в 

обігу є визначальним чинником розвитку економіки. Один із головних напрямів 

неокласичної економічної думки. 
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ТЕМА 4. РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ 

Питання для вивчення  

1. Сутність та загальні вимоги Національного банку України до банків у 

разі здійснення рефінансування. 

2. Рефінансування банків шляхом надання кредитів овернайт. 

3. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків. 

4. Принципи і порядок проведення операцій репо. 

5. Операції Національного банку з депозитними сертифікатами. 

6. Проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України. 

7. Рефінансування комерційних банків через надання стабілізаційного 

кредиту. 

 

Тести для самоперевірки: 

1. Процентна ставка для рефінансування банків через проведення тендера 

НБУ не може бути: 

а) меншою ніж облікова ставка НБУ; 

б) більшою ніж облікова ставка НБУ; 

в) меншою ніж облікова ставка НБУ плюс один процентний пункт. 

2. НБУ має право кредитувати: 

а) Уряд держави; 

б) фізичних і юридичних осіб; 

в) банківські установи; 

г) фінансово-кредитні установи; 

д) Міністерство фінансів України. 

3. Ставка рефінансування встановлюється НБУ: 

а) залежно від обсягу грошової маси в обігу; 

б) залежно від обсягу кредитних ресурсів у банківській системі; 

в) залежно від золотовалютних резервів; 

г) залежно від економічних процесів у державі; 

д) залежно від квоти у МВФ. 

4. Під забезпечення кредиту, одержаного на тендері, НБУ приймає 

державні цінні папери, строк погашення яких настає після погашення 

кредиту не раніше ніж через: 

а) 20 днів; 

б) 10 днів; 

в) 30 днів; 

г) 40 днів. 

5. Максимальний розмір кредиту НБУ, який надається під забезпечення 

державних цінних паперів становить: 
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а) 95 % від балансової вартості державних цінних паперів; 

б) 100 % від балансової вартості державних цінних паперів; 

в) 50 % від балансової вартості державних цінних паперів; 

г) 80 % від балансової вартості державних цінних паперів. 

6. Максимальний розмір кредиту, який може отримати комерційний банк 

на тендері складає: 

а) 100 %; 

б) 70 %; 

в) 50 %; 

г) 30 %. 

7. Кредит «овернайт» надається для: 

а) стабілізації кредитного ринку; 

б) формування ресурсів банківської установи; 

в) підтримки короткострокової ліквідності комерційного банку; 

г) для поповнення регулятивного капіталу банку. 

8. Операція зворотного репо: 

а) безпосередньої домовленості з банком щодо купівлі державних цінних 

паперів; 

б) безпосередньої домовленості з банком щодо продажу державних цінних 

паперів; 

в) продаж Національним банком із свого портфеля державних цінних паперів з 

одночасним зобов’язанням зворотного їх викупу в банків; 

г) безпосереднього продажу державних цінних паперів на первинному ринку. 

9. Стабілізаційний кредит надається з метою: 

а) поповнення ресурсної бази банку; 

б) фінансового оздоровлення банку; 

в) проведення процедури реорганізації банку; 

г) капіталізації банківської системи. 

10. Які функції делегував центральний банк країн Єврозони 

Європейському центральному банку? 

а) проведення грошово-кредитної політики; 

б) емісія грошових знаків. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 4 

Задача 1. Інвестор має 60000 грн. Через два роки йому потрібно отримати 

220000 грн. Банк А пропонує інвестору придбати на 2 роки депозитний 

сертифікат з нарахуванням 25% щоквартально. Банк С пропонує розмістити 

кошти на два роки на терміновий вклад під 90% річних (складні відсотки). 

Визначити, який банк та його пропозиція підходять інвестору. 

 

Задача 2. Яка сума буде відображена НБУ у прогнозованому розрахунку 

касових оборотів комерційних банків за статтею «Видача на виплати, пов’язані 

з оплатою праці», якщо відомі такі дані (умовні): 

гр. од. 

1. Фонд оплати праці 100000 

2. Безготівкові перерахування із заробітної плати 20000 

3. Виплата заробітної плати переказами через пошту   5000 

4. Сума заробітної плати, що виплачується 

в попередньому кварталі, за строками по кварталу, 

на який складається прогноз 

20000 

5. Сума заробітної плати, що виплачується у 

кварталі, на який складається прогноз, за строками, що 

припадають на наступний квартал 

13000 

6. Сума невиплаченої заробітної плати, що 

повертається до банків 

3000 

 

Задача 3. Згідно з наявними у НБУ даними через підприємства зв’язку в 

наступному кварталі прогнозуються такі обороти (дані  умовні): 

гр. од. 

1.  Реалізація послуг зв’язку населенню 70 

2.  Надходження торговельної виручки 120 

3. Інші надходження 50 

4. Виплати пенсій 80 

5. Виплати переказів 30 

6. Інші видатки 5 

Визначте: 



22 

 

  

 

– суму, яку буде відображено у прогнозованому розрахунку касових 

оборотів комерційних банків; 

– за якою позицією буде відображена ця сума у прогнозованому 

розрахунку оборотів готівки через банки. 

Задача 4. На підставі укладеної генеральної угоди про проведення операцій 

РЕПО НБУ 4 вересня проводить операцію прямого РЕПО з комерційним 

банком на суму 200 одиниць терміном до 20 вересня поточного року. 

Необхідно: 

– пояснити зміст такої угоди НБУ з комерційними банками; 

– обґрунтувати операції, що будуть відображені на балансах 

комерційного банку і НБУ відповідно 4 та 20 вересня; 

– визначити мету проведення операцій прямого та зворотного РЕПО; 

– зазначити види операцій РЕПО залежно від строку дії. 

Задача 5. Комерційні банки “А”, “Б” і “В” подали заявки на купівлю 

кредиту через кредитний аукціон, який проводиться центральним банком за 

таких умов: 

– обсяг кредитів, що виставляються на продаж, — 4000 гр. од.; 

– строк кредиту — один місяць; 

– стартова ціна кредиту — 20 %. 

Умови купівлі кредиту, що викладені в заявці на участь в аукціоні (усі три 

банки допущені до участі у кредитному аукціоні), подані в таблиці: 

 

Умови купівлі кредиту 

Ба

нк “А

” 

“Б

” 

“

В

” 

Сума кредиту, гр. од. 

Плата за кредит, що пропонується 

комерційним банком, % 

16

00 

22 

20

00 

20 

60

0 

21 

Визначте: черговість, суму і процентну ставку, якими будуть задоволені 

заявки банків, якщо аукціон проводитиметься за  моделлю: 

– американською; 
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– голландською; 

– з фіксованою ставкою. 

Питання для самоперевірки 

1. Які загальні вимоги висуває НБУ до банків і забезпечення у разі 

здійснення рефінансування?  

2. Охарактеризуйте порядок надання кредитів овернайт  

3. Охарактеризуйте порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності 

банків. Рефінансування банків.  

4. Проаналізуйте порядок проведення операцій прямого та зворотного 

РЕПО.  

6. Розкрийте сутність і види депозитних операцій НБУ.  

7. Що таке депозитні сертифікати НБУ, які умови їх випуску та 

розміщення?  

8. Які умови та механізм надання стабілізаційного кредиту?  

 

ГЛОСАРІЙ 

Депозитний сертифікат – один з монетарних інструментів, що є борговим 

цінним папером Національного банку в бездокументарній формі (з іменною 

ідентифікацією власників на підставі реєстру власників системи кількісного 

обліку СЕРТИФ), який свідчить про розміщення в Національному банку коштів 

банків та їх право на отримання внесеної суми і процентів після закінчення 

встановленого строку.  

Депозитний сертифікат овернайт – борговий цінний папір 

Національного банку, який свідчить про розміщення банком коштів через 

постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних 

сертифікатів на термін до наступного робочого дня.  

Кількісний тендер – тендер, на якому Національний банк наперед 

встановлює ціну (процентну ставку), за якою банки можуть одержати кредити 

рефінансування або розмістити в Національному банку кошти. Сума коштів, що 

пропонується для рефінансування або для розміщення, може оголошуватися 

або не оголошуватися.  

Кредит овернайт – кредит, який наданий банку Національним банком за 

оголошеною процентною ставкою через постійно діючу лінію рефінансування 

на термін до наступного робочого дня.  

Операція зворотного репо – депозитна операція, що ґрунтується на 

двосторонньому договорі між Національним банком та банком про продаж 

Національним банком зі свого портфеля державних облігацій України з 

одночасним зобов’язанням зворотного їх викупу в банків за обумовленою в 
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договорі ціною та на обумовлену дату.  

Операція прямого репо – кредитна операція, що ґрунтується на 

двосторонньому договорі між Національним банком та банком про купівлю 

Національним банком державних облігацій України з портфеля банку або 

банківських металів (перша частина договору репо) з подальшим зобов’язанням 

банку викупити державні облігації України або банківські метали (друга 

частина договору репо) за обумовленою ціною на обумовлену дату.  

Процентний дохід за операціями репо – дохід, який отримує покупець 

державних облігацій України або банківських металів у разі здійснення 

операції репо, що визначається як різниця між ціною зворотного продажу 

(викупу) державних облігацій України або банківських металів та ціною їх 

купівлі. 

Процентний тендер – тендер, під час оголошення якого банки у своїх 

заявках до Національного банку зазначають ціну (процентну ставку), за якою 

вони погоджуються одержати кредит рефінансування або розмістити кошти. 

Сума коштів, що пропонується для рефінансування або для розміщення, може 

оголошуватися або не оголошуватися.  

Рефінансування банків – операції з надання банкам кредитів у 

встановленому Національним банком порядку. 

Система кількісного обліку СЕРТИФ – комп’ютеризована дворівнева 

(Національний банк і банки) система, що обслуговує розміщення, обіг та 

погашення емітованих Національним банком депозитних сертифікатів.  

Стабілізаційний кредит – кредит, який надає Національний банк України 

платоспроможному банку для підтримки ліквідності до двох років під програму 

фінансового оздоровлення банку.  

Тендер з підтримання ліквідності банків – механізм, який передбачає 

надання Національним банком кредитів банкам, що потребують підтримання 

ліквідності.  

Тендер з розміщення депозитних сертифікатів – механізм, через який 

банки розміщують у Національному банку тимчасово вільні кошти згідно з 

визначеними умовами.  

Ціна зворотної купівлі (щодо конкретної операції репо) – сума коштів, 

яка сплачується продавцем відповідно до другої частини договору репо в день 

зворотної купівлі за відповідні державні облігації України або банківські 

метали.  
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ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ 

Питання для вивчення  

1. Загальні вимоги щодо організації та регулювання платіжної системи.  

2. Система електронних міжбанківських платежів (СЕМП) Національного 

банку України.  

3. Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.  

4. Організація роботи в Системі термінових переказів (СТП).  

5. Характеристика моделей обслуговування консолідованого 

кореспондентського рахунку в СЕМП.  

6. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП). 

 

Тести для самоперевірки: 

1. Кількість моделей роботи комерційних банків у СЕП: 

а) дві моделі; 

б) вісім моделей; 

в) сім моделей; 

г) дев’ять моделей; 

д) три моделі. 

2. Система електронних платежів НБУ складається із: 

а) центральної розрахункової палати; 

б) центральної розрахункової палати і регіональних розрахункових палат; 

в) центральної розрахункової палати і регіональних розрахункових палат та 

автоматизованих робочих місць банків; 

г) центральної розрахункової палати і національної системи масових 

електронних платежів. 

3. Файл СЕП – це: 

а) інформація в електронній формі, що зберігається в програмнотехнічному 

комплексі АРМ-2, поновлюється під час оброблення 

електронних розрахункових документів банківської установи та фактично 

відображає стан кореспондентського рахунку цієї установи на певний час; 

б) одиниця обміну інформацією між АРМ СЕП. Файли СЕП позначаються 

однією ідентифікаційною літерою, що відповідає типу файла відповідно до 

технології роботи СЕП; 

в) технологічна інформація в електронній формі, що пов’язана з проведенням 

платежів (підтвердження про отримання електронних розрахункових 

документів, повідомлення про помилки в 

електронних розрахункових документах, довідкова інформація тощо), має 

визначений формат і технологію обробки згідно з вимогами СЕП. 
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4. Які функції делегував центральний банк країн Єврозони Європейському 

центральному банку? 

а) проведення грошово-кредитної політики; 

б) емісія грошових знаків. 

5. Основною функцією діяльності НБУ є: 

а) емісія банкнот і монет; 

б) підтримка стабільності національної грошової одиниці; 

в) організація валютного ринку України; 

г) проведення операцій, пов’язаних з підтримкою ліквідності банківської 

системи; 

д) організація міждержавних розрахунків. 

6. Однією з функцій територіальних управлінь НБУ є: 

а) проведення експертизи грошової готівки; 

б) зберігання резервних фондів НБУ; 

в) збір, контроль і обробка зношених банкнот, а також їх утилізація; 

г) аналіз стану готівково-грошового обігу регіону на підставі відповідної 

звітності і прогнозування потреб у грошовій готівці. 

7. Яка стаття балансу НБУ належить до активу? 

а) кошти банків; 

б) монетарне золото; 

в) цінні папери власного боргу; 

г) статутний капітал. 

8. Яка стаття балансу НБУ належить до пасиву? 

а) монетарне золото; 

б) кредити Уряду; 

в) кошти банків; 

г) цінні папери Уряду. 

9. На який строк призначається на посаду Голова Національного банку 

України? 

а) три роки; 

б) п’ять років; 

в) чотири роки; 

г) десять років. 

10. Хто призначає на посаду Голову Національного банку України? 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Президент України; 

г) Рада НБУ. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 5 

 

Задача 1. Визначте суму погашувального платежу та відсотки, якщо 

депозит юридичної особи дорівнює 120 тис. грн., термін зберігання півроку при 

ставці простого відсотка 17% річних, виплата в кінці строку. Зробіть висновок, 

який з способів нарахування відсотків (німецький, французький або 

англійський) найвигідніший для банку, який - для власника коштів.  

Для розв’язання необхідно скористатися формулою розрахунку простих 

відсотків:  

SР=S+P та S = P n i / B 100 

де SР – погашувальний платіж,  

S – сума нарахованих відсотків;  

P – початкова сума депозиту;  

i – ставка відсотків (у виді десяткового дробу);  

n – період дії договору;  

В – базовий період. 

Розв’язання: В банківській практиці різних країн термін договору та 

базовий період визначаються по-різному: 

Німецька практика (Німеччина, Швейцарія) – місяць складається з 

30діб, рік – з 360 діб. Такі відсотки ще називають звичайними;  

Французька практика – рік складається з 360 діб, кількість діб у місяці 

– по факту (28-31). Такі відсотки називають комерційними;  

Англійська практика – фактична кількість діб за періодами (365,366, 28-

31). Такі відсотки є точними. 

Задача 2. Регулятивний капітал комерційного банку — 10560 тис. грн. 

Норматив  адекватності  капіталу  —  12,5 %.  Фактичний  резерв  за  кредитами 

з великим ризиком — 200 тис. грн. Далі наведені найбільші позичальники 

банку (ураховуючи 100 % позабалансових зобов’язань).  

Позичальник 
Залишок 

заборгованості, тис. 

грн. 

Позичальник 
Залишок 

заборгованості, тис. 

грн. 
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Підприємство «А» 2600 Підприємство «D» 1600 

Підприємство «B» 2400 Підприємство «E» 1000 

Підприємство «C» 

Банк «А» 

Банк «Б» 

2250 

2500 

2300 

Підприємство «F» Банк 

«В» Банк «Г» 

960 

2000 

2640 
Необхідно: 

- визначити норматив «великих» кредитних ризиків; 

- оцінити дотримання банком цього нормативу; 

- визначити санкції, які застосовує НБУ за порушення зазначеного 

нормативу; 

- навести визначення поняття «великий кредит». 

Задача 3. Станом на 1 червня за даними комерційного банку відома така 

звітна інформація (дані умовні): 

Показник Сума, гр. од. 

Залишок коштів на кореспондентському рахунку 

комерційного банку в НБУ 

Залишок коштів в операційній касі банку 

Залишок коштів на поточних рахунках юридичних осіб 

Залишок коштів за вкладними рахунками фізичних осіб 

Інші кошти до запитання клієнтів банку 

 

48000 

5000 

280000 

24000 

2000 
Необхідно: 

- визначити нормативи, які встановив НБУ для контролю  за 

- ліквідністю банків; 

- обчислити фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності 

- банку; 

- оцінити дотримання банком нормативу миттєвої  ліквідності; 

- визначити заходи, які застосовує НБУ за порушення цього 

нормативу. 

Задача 4. Станом на 1 березня діяльність комерційного банку 

характеризується такими показниками (дані умовні): 
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Показник Сума, гр. од. 

Сукупна заборгованість за позичками позичальника 

Позабалансові зобов’язання банку стосовно позичальника 

Статутний капітал банку 

Резервний фонд 

Резерв під стандартну заборгованість за кредитами  

Резерв під заборгованість позичальника 

Поточні доходи  

Нерозподілений прибуток 

Вкладення в акції та статутні фонди підприємств  

Вкладення в акції інших банків 

3000 

400 

4000 

1400 

3000 

640 

2000 

100 

200 

100 

Необхідно: 

- визначити нормативи, які регулюють кредитний ризик комерційних 

банків; 

- обчислити фактичне значення нормативу максимального розміру 

ризику на одного контрагента; 

- оцінити дотримання банком вимог НБУ стосовно цього нормативу; 

- визначити заходи, які застосовує НБУ за порушення цього нормативу. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Сформулюйте поняття «Система електронних міжбанківських переказів 

Національного банку України». 

2. Які основні завдання і функції СЕМП? 

3. Яка правова база регулювання загальних засад функціонування 

Системи електронних міжбанківських переказів Національного банку 

України і відносин у сфері міжбанківського переказу грошей в Україні? 

4. Роль Національного банку України у платіжній системі. 

5. Охарактеризуйте систему електронних платежів.  

6. Які складові системи електронних платежів?  

7. Що є підставою для виключення банку (філії) з учасників СЕП? 

8. Яким чином здійснюється організація роботи в Системі термінових 

переказів СТП)? 

9. Якими програмно – технічними комплексами забезпечується виконання 

міжбанківського переказу через СЕМП? 

10. Дайте характеристику моделей обслуговування консолідованого 

кореспондентського рахунку в СЕМП. 
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ГЛОСАРІЙ 

Коресподентський рахунок – рахунок, що відкривається одним банком 

іншому банку для здійснення міжбанківських переказів. 

Міжбанківський переказ – переказ грошей між банківськими установами 

в безготівковій формі, що обумовлений потребою виконання платежів клієнтів 

або власних зобов’язань банківських установ. 

Модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку 

в СЕМП – сукупність механізмів і правил роботи СЕМП, банку та його філій, 

згідно з якими виконується міжбанківський переказ за консолідованим 

кореспондентським рахунком. 

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) – це 

внутрішня багатоемітентна платіжна система, в якій розрахунки за товари та 

послуги, одержання готівки та іншої операції, здійснюється за допомогою 

банківських платіжних старт – карток за технологією, що розроблена 

Національним банком України. 

Платіжна картка НСМЕП – спеціальний платіжний засіб у вигляді 

емітованої в установленому законодавством порядку пластикової старт-картки, 

що є носієм платіжних додатків НСМЕП. 

Платіжна система – набір платіжних інструментів, банківських процедур 

і, як правило, міжбанківських систем переказу коштів, поєднання яких 

забезпечує грошовий обіг, разом з інституціями та організаціями правилами та 

процедурами, що регламентують використання цих інструментів та механізмів. 

Розрахункова палата територіального управління (РП) – структурний 

підрозділ територіального управління, який обслуговує в системі електронних 

платежів Національного банку банки відповідного банківського (віртуального 

банківського) регіону. 

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП 

НБУ) – складова системи електронних міжбанківських переказів 

Національного банку України (СЕМП), що забезпечує проведення 

міжбанківського переказу в режимі обміну файлами з індивідуальним 

обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за 

яким між списанням грошей з кореспондентського рахунку банківської 

установи (платника) та зарахуванням грошей на кореспондентський рахунок 

банківської установи (отримувача) є певний проміжок часу. 
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МОДУЛЬ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

 ТЕМА 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Питання для вивчення  

1. Сутність регулювання діяльності банків в Україні. 

2. Створення і державна реєстрація банків. 

3. Порядок надання ліцензій на здійснення банківських операцій. 

4. Економічні нормативи регулювання діяльності банків. 

5. Система гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. 

 

Тести для самоперевірки: 

1. Ліміт технічного рахунку – це: 

а) рахунок, який відкривається у банку (філії) для обліку коштів та проведення 

розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку 

на підставі укладеного договору; 

б) рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини ініціатора переказу, який не є 

платником, відбувається її списання з рахунку 

неналежного платника та (або) зарахування на рахунок неналежного 

отримувача або видача йому суми переказу в готівковій чи майновій формі; 

в) сума, що визначає мінімальний залишок коштів на технічному рахунку банку 

(філії);  

г) сума, що визначає максимальний обсяг початкових платежів, які банк (філія) 

може виконати за певний період. 

2. До адміністративних методів регулювання банківської діяльності 

належать: 

а) нагляд за банківською діяльністю; 

б) установлення економічних нормативів; 

в) установлення нормативів обов’язкового резервування; 

г) реєстрацію та ліцензування. 

3. До індикативних методів регулювання банківської діяльності належать: 

а) нагляд за банківською діяльністю; 

б) установлення економічних нормативів; 

в) реєстрація та ліцензування; 

г) використання інструментів монетарної політики. 

4. Основний капітал містить: 

а) статутний капітал + емісійний дохід + розкриті резерви; 

б) статутний капітал + розкриті резерви; 

в) статутний капітал + резервний фонд + нерозподілений прибуток. 
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5. Додатковий капітал містить: 

а) всі резерви на покриття втрат за активними операціями; 

б) лише резерви для покриття втрат за кредитними операціями; 

в) лише резерви під стандартну заборгованість за кредитними операціями. 

6. При розрахунку регулятивного капіталу комерційний банк може 

включати в субординований капітал той субординований борг, який виник 

стосовно: 

а) лише юридичних осіб; 

б) юридичних і фізичних осіб; 

в) лише фізичних осіб. 

7. Загальний норматив інвестування регламентує інвестиції комерційних 

банків: 

а) лише у корпоративні цінні папери; 

б) лише у державні цінні папери; 

в) у корпоративні і державні цінні папери. 

8. Визначити складові регулятивного капіталу комерційного банку згідно з 

нормативними документами НБУ: 

а) основний капітал + додатковий капітал + субординований борг; 

б) статутний капітал + основний капітал + додатковий капітал + 

субординований борг; 

в) основний капітал + додатковий капітал. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 6 

Задача 1. У підприємства відкрито в різних банках два розрахункових 

рахунка: середньомісячний залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку 

А становить 245грн. при ставці нарахування на залишки коштів 3% річних, 

середньомісячний залишок коштів на рахунку в банку Б – 52грн. при ставці 

0,5% квартальних. Крім того, підприємство розмістило депозит терміном на 1 

місяць в сумі 700грн. під 18% річних. 

Визначте достатність суми нарахованих відсотків за всіма рахунками 

протягом місяця для погашення відсотків за кредитом в розмірі 1600 грн., 

отриманим підприємством на 15 діб під 23% річних. 

Задача 2.  Відомі такі дані щодо діяльності комерційного банку 

регіонального масштабу: 



33 

 

  

 

Згідно з установчими документами підписний капітал банку заявлено в 

розмірі 12 млн грн; 

 За три роки діяльності банк емітував 12000 простих акцій номіналом 1000 

грн, яких розмістив на загальну суму 12,4 млн грн;  

Нерозподілений прибуток першого року 400 тис. грн; другого 250 тис.грн, 

третього 150 тис. грн;  

Резервний фонд на кінець третього року створено в розмірі 2 млн грн; 

Резерви під покриття ризиків, створені за рахунок прибутку 1 млн грн; 

Вкладення в корпоративні акції 1,6 млн грн; 

Вкладення в банківські установи 1,8 млн грн. 

Необхідно: 

– визначити розмір регулятивного капіталу комерційного банку; 

– оцінити дотримання мінімального розміру регулятивного капіталу (за 

курсом євро 1/ 4,00); 

– навести визначення понять підписний, статутний, фінансовий та 

регулятивний капітал. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає зміст банківського регулювання в Україні? 

2. В яких формах здійснюється державне регулювання діяльності банків? 

3. В яких випадках Національний банк може відмовити в державній 

реєстрації банку? 

4. Охарактеризуйте порядок надання ліцензій на здійснення банківських 

операцій. 

5. Яких обов’язкових умов має дотримуватися банк, щоби отримати 

банківську ліцензію? 

6. Поясніть економічні показники кредитного ризику. 

7. Поясніть розподіл активів банку за групами ризику. 

8. Яким чином розраховуються економічні нормативи капіталу банку? 

9. За якими вкладами Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не 

відшкодовує гарантованої суми за вкладами? 

10. Які джерела формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних  

осіб? 

 



34 

 

  

 

ГЛОСАРІЙ 

Асоціативне банківське регулювання – регулювання, що провадиться 

різноманітними асоціаціями (договірними об’єднаннями, створеними з метою 

координації діяльності господарюючих суб’єктів) юридичних та фізичних 

осіб на недержавному рівні. Такий вид регулювання може стати 

альтернативою державному регулюванню. 

Банківська ліцензія – документ, який видається Національним банком 

України, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право 

здійснювати банківську діяльність. 

Банківське регулювання – одна із функцій Національного банку 

України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність 

банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок 

здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення 

банківського законодавства. 

Економічні нормативи – показники, що встановлюються Національним 

банком України і дотримання яких є  обов’язковим для банків. 

Наддержавне (наднаціональне) банківське регулювання – 

регулювання, що здійснюється, по-перше, міжнародними організаціями 

світового та регіонального рівнів (МВФ, МБРР, ЄБРР, БМР та інші), а по-друге, 

інститутами окремих країн, у коло інтересів яких входить Україна 

(транснаціональні компанії). 
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ТЕМА 7. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД 
Питання для вивчення  

1. Сутність та функції банківського нагляду. 

2. Дистанційний моніторинг в системі банківського нагляду. 

3. Планування та порядок проведення інспекційних перевірок. 

4. Застосування заходів впливу за порушення банками вимог 

банківського законодавства. 

 

Тести для самоперевірки: 

1. В Україні система гарантування поширюється на депозити: 

а) лише юридичних осіб; 

б) лише фізичних осіб; 

в) юридичних і фізичних осіб. 

2. Основною метою банківського нагляду є: 

а) захист інтересів вкладників та підтримка стабільності функціонування 

банківської системи; 

б) контроль за економічними нормативами діяльності банківських установ; 

в) зменшення ризику втрат для вкладників та інших кредиторів; 

г) забезпечення ефективної системи банківського нагляду. 

3. Рейтинг банківської установи Національний банк України визначає: 

а) за системою незалежних агентств; 

б) на підставі рейтингової оцінки CAMELS; 

в) на підставі проведеної інспекційної перевірки; 

г) за даними аудиторських перевірок Національного банку України. 

4. Вступний контроль передбачає: 

а) реєстрацію та ліцензування банківських установ; 

б) реєстрацію банківських установ; 

в) контроль за економічними нормативами діяльності банківських установ; 

г) надання письмових дозволів. 

5. Процедура приєднання банківських установ передбачає: 

а) зміну організаційно-правової форми товариства; 

б) перетворення банку як юридичної особи; 

в) передавання майна, коштів, прав та обов’язків банкам, які створюються; 

г) реорганізацію банківської установи. 

6. Система фінансового оздоровлення банку передбачає: 

а) заходи, спрямовані на покращення його фінансового стану; 

б) заходи, спрямовані на отримання стабілізаційного кредиту НБУ; 

в) заходи, необхідні для проведення ліквідації банківської установи; 

г) заходи, необхідні для проведення реорганізації банківської установи. 
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7. Інспектування банківських установ здійснюється з періодичністю: 

а) один раз на рік; 

б) один раз на два роки; 

в) один раз на півроку; 

г) за визначенням Національного банку України. 

8. Норматив кредитного ризику на одного контрагента складає: 

а) не більше 25 % від капіталу банку; 

б) не більше 27 % від капіталу банку; 

в) не більше 35 % від капіталу банку; 

г) не більше 45 % від капіталу банку. 

9. До спеціалізованих належить банк: 

а) якщо в його структурі 50 % активів є активами одного типу; 

б) якщо в його структурі 60 % активів є активами одного типу; 

в) якщо банк отримує спеціалізовану ліцензію банківської установи; 

г) якщо банк в структурі активних операцій має дві банківські операції. 

10. Зовнішній борг України складається з: 

а) кредитів населення; 

б) кредитів банківських установ; 

в) кредитів міжнародних фінансових установ; 

г) кредитів НБУ; 

д) заборгованості перед іншими державами. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 7 

Задача 1. Розрахуйте основні коефіцієнти показників діяльності банку, 

проаналізуйте їх, зіставте з попередніми на підставі даних приведених у таблиці 

нижче:  

Розв’язання задачі зводиться до розрахунку основних коефіцієнтів, їх 

аналізу, поясненню та зіставленню з попереднім періодом.  

1. Коефіцієнти прибутковості КБ. 

1.1. Прибуток на активи = (Пр  ЗА)  100 %  

1.2. Прибуток на капітал = (Пр  К)  100 %  

2. Коефіцієнти ефективності діяльності КБ.  

2.1. Чистий спред = (Во СК)  100 % (Вс ПД)  100 %  

2.2. Чиста процентна маржа = (Во  Вс)  ЗА 

2.3. Інший операційний прибуток до ЗА = (Іоп  ЗА )  100 %  
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2.4. Чистий операційний прибуток до ЗА = (Во + Іоп) ЗА  100%  

2.5. Чиста операційна маржа = ((Во + Ок)  ФА)  100 %   (Вс  СП)  

100 %  

(тис грн) 

Ум. 

позн. 
Найменування показників Звітний період Попер. період, 

К Середній капітал банку 5 780 5 300 

ЗА Середні загальні активи 133 837 132 367 

ФА Середні фінансові активи 133 139 131 718 

ПК Позички та кредити 125 670 124 540 

СП Середні фінансові пасиви 128 057 127 067 

ПД Процентні депозити 62 300 61 700 

Пр 
Прибуток після 

оподатковування 
1 265,5 1 197 

Во Відсотки отримані 5 547,5 5 007,1 

Вс Відсотки сплачені 4 482,0 4 278,0 

Іоп Інший операційний прибуток 570 300 

Ок Комісія отримана 554 594 

Вп 
Витрати на утримання 

персоналу КБ 
120 117 

 

1. Коефіцієнт ефективності діяльності співробітників КБ. Чистий прибуток 

до витрат на утримання персоналу = Пр  Вп 

Задача 2. Первісна сума вкладення 200 тис. грн. Визначити нарощену 

суму через п’ять років при використанні складної ставки процентів у розмірі 

28% річних. Вирішити приклад для випадків, коли проценти нараховуються за 

півріччя, поквартально. 

Задача 3. Первісна сума боргу дорівнює 50 000 тис. грн. Необхідно 

визначити нарощену суму через 2,5 роки, використовуючи два способи 

нарахування складних процентів за ставкою 25% річних. 
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Задача 4. На чотирирічний депозит в 10 000 грн. щокварталу 

нараховуються складні проценти за ставкою 2,5%, тобто з розрахунку 10% 

річних. Чи буде еквівалентною інвестицією депозит в 10 000 грн., вкладений на 

той же термін під 10%, що нараховуються один раз на рік? 

Задача 5. Банк здійснює нарахування процентів на внесену суму за 

складною процентною ставкою, що дорівнює 20% на рік. Яку суму слід 

покласти на депозит за умови, що інвестор розраховує отримати 10 000 тис. 

грн. через 10 років? Потрібно розглянути два варіанти нарахування процентів – 

щорічне і щоквартальне. 

Задача 6. Сума в 10 000 грн., покладена на рахунок в банк, через 4 роки 

склала величину 14 641 грн. Необхідно визначити прибутковість операції. 

Задача 7. Сума в 10 000 грн., розміщена в банк під 10% річних, склала 14 

641 грн. Необхідно визначити термін проведення операції. 

Задача 8. Номінальна ставка відсотку дорівнює 12 % річних, темп 

інфляції – 6 %. Визначити реальну ставку відсотку. 

Задача 9. Номінальна ставка відсотку дорівнює 12 % річних, темп 

інфляції – 6 %. Визначити реальну ставку відсотку. 

Задача 10. Відомі такі звітні дані комерційного банку:  

                                                                                                                        млн грн. 

Статутний капітал банку                                                                               8 

Резервний фонд                                                                                                  0,5 

Додатковий капітал                                                                                        10 

Нерозподілений прибуток                                                                              0,1 

Фактичні резерви за активними операціями                                                30 

Вкладення в акції підприємств                                                                    0,6  

Вкладення в інші банки на умовах субординованого боргу                          0,2  

Активи банку                                                                                                  180 

Активи банку з урахуванням ризику                                                          120 
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Необхідно: 

- визначити значення нормативів адекватності регулятивного та 

основного капіталу; 

- оцінити дотримання банком цих нормативів; 

- визначити санкції, які застосовує НБУ за порушення зазначених 

нормативів. 

Задача 11. Відомі такі дані щодо діяльності комерційного банку 

регіонального масштабу: 

згідно з установчими документами підписний капітал банку заявлено в 

розмірі 12 млн грн;   

За три роки діяльності банк емітував 12000 простих акцій номіналом 1000 

грн, яких розмістив на загальну суму 12,4 млн грн;  

Нерозподілений прибуток першого року 400 тис. грн; другого 250 

тис.грн, третього 150 тис. грн;  

Резервний фонд на кінець третього року створено в розмірі 2 млн грн;  

Резерви під покриття ризиків, створені за рахунок прибутку 1 млн грн;  

Вкладення в корпоративні акції 1,6 млн грн; Вкладення в банківські 

установи 1,8 млн грн. 

Необхідно: 

- визначити розмір регулятивного капіталу комерційного банку. 

- оцінити дотримання мінімального розміру регулятивного капіталу 

(за курсом євро 1/ 4,00); 

- навести визначення понять підписний, статутний, фінансовий та 

регулятивний капітал. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке банківський нагляд та які його функції? 

2. Дайте характеристику основних положень Базельських угод.  

3. Що таке безвиїзний нагляд та які його основні завдання?  

4. Назвіть і охарактеризуйте дистанційні рейтингові системи розвинутих 

країн, дайте характеристику інструментарію систем раннього реагування. 
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5. Що є об’єктами інспекційних перевірок, здійснюваних Національним 

банком України? Розкрийте порядок проведення планових комплексних 

інспекційних перевірок банків.  

 

ГЛОСАРІЙ 

Банківський нагляд – система контролю та активних впорядкованих дій 

Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання 

банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України 

здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених 

нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту 

інтересів вкладників та кредиторів банку. 

Безвиїзний нагляд – система заходів, заснованих на безперервному 

процесі спостереження (моніторингу) за діяльністю банків, його фінансовим 

станом з метою профілактики втрати надійності та стабільності банківської 

системи країни.  

Інспекційна перевірка (інспектування) – перевірка інспекторами об’єкта 

перевірки за його місцезнаходженням (крім перевірок з питань фінансового 

моніторингу).  

Система раннього реагування – специфічна інформаційно-аналітична 

система, спрямована на своєчасне виявлення ознак кризових явищ за 

допомогою розроблених індикаторів проблемності та заснована на 

статистичних прогнозних моделях і економіко-математичному моделюванні. 

Процент – сума доходу від надання капіталу в борг або плата за 

користування позиковим капіталом у всіх його формах (депозитний і кредитний 

процент, за облігаціями та векселями). 

Простий процент – сума доходу, що нараховується до основної суми 

капіталу в кожному інтервалі, за якою подальші розрахунки не здійснюють. 

Складний процент – сума доходу, що нараховується у кожному інтервалі, 

яку не виплачують, а приєднують до основної суми капіталу (вкладу) в 

подальшому платіжному періоді. 

Процентна ставка – показник, згідно з яким у встановлені терміни 

виплачують суму процентів у розрахунку на одиницю капіталу (вкладу). На 

практиці процентна ставка відображає співвідношення річної суми процентного 

доходу до обсягу основного боргу. 
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ТЕМА 8. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК – БАНКІР І ФІНАНСОВИЙ  

АГЕНТ УРЯДУ 

Питання для вивчення  

1. . Нормативно-правове регулювання функцій і повноважень НБУ як 

фінансового агента уряду.  

2. Обслуговування внутрішнього боргу.  

3. Обслуговування зовнішнього боргу.  

4. Порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного 

боргу. 

 

Тести для самоперевірки: 

1. Права власності на облігації у депозитарії обліковуються на: 

а) кореспондентських рахунках; 

б) рахунках “Депо”; 

в) рахунках “Репо”; 

г) поточних рахунках. 

2. Ціна відсікання – це ціна: 

а) нижче якої заявки учасників аукціону не задовольняються; 

б) вище якої заявки учасників аукціону не задовольняються; 

в) на рівні якої задовольняються заявки учасників аукціону; 

г) вартість облігацій, що розміщуються на аукціоні. 

3. Емітентом облігацій внутрішньої державної позики є: 

а) Національний банк України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Міністерство фінансів України; 

г) Кабінет Міністрів України. 

4. Продаж облігацій за фіксованим рівнем дохідності здійснюється: 

а) суто з конкурентними заявками; 

б) суто з неконкурентними заявками; 

в) з конкурентними і неконкурентними заявками; 

г) за фіксованою ціною. 

5. Внутрішній борг держави складається з: 

а) облігацій внутрішньої державної позики; 

б) облігацій і казначейських зобов’язань; 

в) боргових зобов’язань держави; 

г) облігацій підприємств, акцій та боргових зобов’язань держави. 

6. Купівля-продаж державних цінних паперів здійснюється з метою: 

а) отримання доходу; 

б) виконання функцій агента Уряду; 
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в) оперативного регулювання обсягу грошової маси в обігу; 

г) стратегічного регулювання економіки. 

7. Згідно з чинним законодавством НБУ дозволяється здійснювати операції 

з цінними паперами: 

а) на первинному ринку; 

б) на вторинному ринку; 

в) на первинному і вторинному ринках; 

г) на фондовому ринку. 

8. На ринку державних цінних паперів НБУ використовує функції: 

а) координаційну; 

б) регулятивну; 

в) контрольну; 

г) фіскальну. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 8 

Задача 1. Визначте коефіцієнт прибутковості операції від розміщення 

коштів в інвалюті та порівняйте його з рівнем процентної ставки по депозитах; 

якщо кошти, отримані від продажу інвалюти (Пср) - 2500 грн., ресурси вкладені 

в покупку інвалюти (Вср) - 2250 грн, період з моменту придбання інвалюти до 

моменту продажу (n) - 92 дні, діє процентна ставка по депозитах у національній 

валюті (i) - 18% річних. 

Розв’язання:  

Застосовуємо формулу розрахунку коефіцієнта прибутковості (ДО):  

 

де Б - кількість днів у році. 

Задача 2. Комерційний банк здійснив емісію звичайних акцій загальною 

кількістю 8000 тис. шт. номінальною вартістю 20 грн., привілейованих акцій 

загальною кількістю 200 тис. шт. номіналом 20 грн. Із загальної кількості 

емітованих акцій 1500 тис. звичайних акцій були продані за ціною 24 грн. за 

одну акцію, 80 тис. привілейованих акцій були продані за ціною 30 грн. за 

акцію. Визначте розмір статутного капіталу банку та розмір його емісійного 

доходу. 
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Задача 3. Статутний капітал банку на 01.09.2016 року становив 270 млн. 

грн., прибуток попередніх років – 10 млн. грн., прибуток поточного року – 2 

млн. грн., сума недосформованих резервів під можливі втрати від активних 

операцій – 0,5 млн. грн. 

У лютому 2015 року банком залучені кошти на умовах субординованого 

боргу в сумі 7 млн. грн. терміном до 01.02.2020 року. Визначити суму 

субординованого боргу, що включалася до розрахунку капіталу банку та розмір 

регулятивного капіталу банку на 01.09.2016 року. Чи відповідає цей розмір 

нормативним вимогам НБУ? 

Задача 4. Комерційний банк 1 березня 2002 р. залучив кошти на умовах 

субординованого боргу на сім років. З дозволу НБУ частина цього боргу в 

розмірі 500 тис. грн вважається субординованим капіталом і входить до складу 

додаткового капіталу. 

Необхідно: 

- визначити розмір субординованого капіталу, який включатиметься в 

додатковий капітал щороку до настання строку по- гашення субординованого 

боргу; 

- навести визначення понять “субординований борг” та “субординований 

капітал”. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні види взаємодії центрального банку і органів державної 

влади.  

2. Що означає підзвітність Національного банку Президенту та Верховній 

Раді України?  

3.  У чому полягає сутність кредитних відносин НБУ та уряду? 

4. У чому проявляється незалежність і економічна самостійність НБУ? 

5. Сутність і мета управління державним боргом.  

6. Види державних цінних паперів та повноваження НБУ щодо їх 

розміщення і обслуговування.  

7. Які функції і повноваження має НБУ в сфері обслуговування 

внутрішнього боргу?  

8. Які функції і повноваження має НБУ в сфері обслуговування 

зовнішнього боргу?  
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ГЛОСАРІЙ 

Валовий зовнішній борг за станом на певну дату – це загальний обсяг 

заборгованості за всіма існуючими, але в жодному разі не умовними, 

зобов’язаннями, що мають бути сплачені боржником у вигляді основної суми 

та/або відсотків у будь-який час у майбутньому, і які є зобов’язаннями 

резидентів цієї економіки перед нерезидентами. 

Внутрішній державний борг – це сукупність усіх отриманих і 

невиконаних зобов’язань країни на користь резидентів щодо сплати основної 

суми боргу та процентів за ним. 

Державний борг – це сукупність фінансових зобов’язань центрального 

уряду, місцевих органів влади, державних підприємств і організацій, що 

підлягає погашенню в обумовлені терміни.  

Єдиний казначейський рахунок – це рахунок, відкритий Державному 

казначейству в НБУ для обліку коштів та здійснення розрахунків у СЕП НБУ.  

Зовнішній державний борг – це сукупність усіх отриманих і невиконаних 

зобов’язань на користь нерезидентів щодо сплати основної суми боргу та 

процентів за ним.  

Казначейське зобов’язання України – державний цінний папір, що 

розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, 

посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником 

казначейського зобов’язання України, дає власнику право на отримання 

грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення 

казначейських зобов’язань України.  

Капітальний державний борг – це сукупність усіх раніше випущених і 

непогашених на цей момент боргових зобов’язань, у тому числі відсотків, які 

мають бути сплачені.  

Облігації внутрішніх державних позик України – державні цінні 

папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і 

підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих 

облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов 

розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішніх державних 

позик України може бути визначена в іноземній валюті.  

Облігації зовнішніх державних позик України – державні боргові цінні 

папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують 

зобов’язання України відшкодувати пред’явникам цих облігацій їх номінальну 

вартість з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.  

Обслуговування державного боргу – це операції щодо здійснення плати 

за користування кредитом (позикою), сплати комісій, штрафів та інших 

платежів, пов’язаних з управлінням державним боргом. До таких операцій не 
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належить погашення державного боргу.  

Погашення державного боргу - операції з повернення позичальником 

кредитів (позик) відповідно до умов кредитних договорів та/або випуску 

боргових цінних паперів.  

Поточний державний борг – це сума витрат поточного періоду (як 

правило, фінансового року), спрямованих на погашення частини державного 

боргу, строк сплати якого настав, і на сплату щорічних відсотків для 

обслуговування капітального боргу, який переходить у майбутні періоди.  

Управління державним боргом – це сукупність дій, пов’язаних із 

здійсненням запозичень, обслуговуванням і погашенням державного боргу, 

інших правочинів з державним боргом, що спрямовані на досягнення 

збалансованості бюджету та оптимізацію боргового навантаження.  

Цільові облігації внутрішніх державних позик України – облігації 

внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту 

державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про 

Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру 

державного боргу. Чистий державний борг – це сума зобов’язань без 

врахування відсотків за користування позиками. 

Субординований борг – звичайні незабезпечені боргові капітальні 

інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не 

можуть бути взяті з банку раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи 

ліквідації банку повертаються інвестору після погашення претензій інших 

кредиторів.  

Сума субординованого боргу, включеного до капіталу банку, щорічно 

зменшується на 20% її первинного розміру протягом п’яти років дії договору. 

Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, включають до капіталу 

банку після отримання дозволу Національного банку України. 

Залучення коштів на умовах субординованого боргу з метою їх врахування 

до додаткового капіталу банку у вигляді позик, кредитів, депозитів юридичних 

осіб може здійснюватися як шляхом укладення прямих договорів між банком-

боржником та інвестором, так і шляхом випуску банком-боржником облігацій. 

Мінімальна сума залучених коштів на умовах субординованого боргу шляхом 

випуску облігацій становить 100 тис. грн. У разі залучення коштів на умовах 

субординованого боргу від однієї особи в сумі більше 2 млн. грн., укладається 

прямий договір.  

Банки мають право залучати субординований борг від юридичних і 

фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів у грошовій формі та в 

банківських металах. 
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ТЕМА 9. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

І КОНТРОЛЬ 

Питання для вивчення  

1. Суть і значення валютної політики.  

2. Завдання та повноваження центрального банку у сфері валютного 

регулювання та валютного контролю.  

3. Валютне курсоутворення. 

4. Діяльність центрального банку з управління золотовалютними 

резервами.  

5. Економічний зміст і значення платіжного балансу в механізмі валютного 

регулювання. 

 

Тести для самоперевірки: 

1. На сучасному етапі розвитку світової економіки конвертованість валют 

визначається: 

а) обсягом національного золотого запасу; 

б) обсягом національного валютного запасу; 

в) умовами обміну національної валюти на золото; 

г) умовами спеціальних міждержавних угод; 

д) конкурентоспроможністю національних товарів на світовому ринку. 

2. Золотовалютний резерв держави складається з: 

а) монетарного золота, банківських металів, національної грошової одиниці; 

б) монетарного золота, валютних резервів, квоти у МВФ; 

в) національної грошової одиниці та монетарного золота; 

г) долара США, євро, монетарного золота; 

д) валютних резервів Міністерства фінансів України і НБУ. 

3. Встановлення валютного курсу в системі НБУ здійснюється за формою: 

а) фіксованого валютного курсу; 

б) плаваючого валютного курсу; 

в) плаваючого регульованого валютного курсу; 

г) валютного коридору; 

д) валютного бюро. 

4. Платіжний баланс держави складається з метою: 

а) суворої звітності перед МВФ і Урядом держави; 

б) оцінки платоспроможності держави; 

в) підрахунку сальдо торговельного балансу; 

г) визначення грошових потоків у національній валюті; 

д) визначення структури валютного кошика держави. 

5. Якщо виникає дефіцит платіжного балансу, має місце ситуація, коли: 
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а) сума поточного рахунку і рахунку руху капіталу від’ємна; 

б) сума поточного рахунку і рахунку руху капіталу позитивна; 

в) суми поточного рахунку і рахунку руху капіталу збігаються; 

г) суми поточного рахунку і рахунку руху капіталу дорівнюють одиниці. 

6. Співвідношення між двома валютами, що виникає відносно третьої 

валюти, має назву: 

а) валютний паритет; 

б) крос-курс; 

в) валютний курс; 

г) фіксинг. 

7. Валюта – це: 

а) гроші іноземних держав та їхні золотовалютні резерви; 

б) грошові знаки іноземних держав та інші кредитні й платіжні документи, які 

визначаються в іноземних грошових одиницях та використовуються в 

міжнародних розрахунках; 

в) офіційні запаси іноземних грошей у центральному банку та фінансових 

організаціях країн. 

8. Українська національна грошова одиниця – гривня належить до: 

а) вільно конвертованої валюти; 

б) частково конвертованої валюти; 

в) неконвертованої валюти. 

9. Основною метою валютної політики НБУ є: 

а) стабілізація курсу національної грошової одиниці; 

б) збалансованість платіжного балансу; 

в) стабілізація курсу національної валюти і збалансованість платіжного балансу 

країни; 

г) підтримка на оптимальному рівні золотовалютних резервів держави. 

10. До методів валютного регулювання належить: 

а) девальвація і ревальвація валюти; 

б) валютні інтервенції; 

в) дисконтна політика; 

г) диверсифікація; д) конверсія. 

11. Девальвація – це: 

а) офіційне зниження курсу національної валюти до іноземних валют; 

б) офіційне підвищення курсу національної валюти до іноземних валют; 

в) заходи центрального банку, спрямовані на вирівнювання курсів іноземної 

валюти і національної валюти; 

г) продаж частки валютних резервів. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 9 

Задача 1. Дилер купує на валютній біржі 50 000 доларів США за курсом 

«спот» 26,5 грн./долар і укладає форвардний контракт терміном на 1 місяць за 

курсом 26,6 грн./долар. Отримані долари дилер розміщує на міжнародному 

валютному ринку терміном на 1 місяць по ставці ЛІБОР (5,56 %).  

Розрахуйте прибуток від цієї угоди.  

Розв’язання задачі зводиться до:  

1) визначення необхідної суми коштів для купівлі доларів (Витр.= $50тис. 

x 5,05 грн.); 

2) визначення суми, яку отримає дилер по закінченню строку дії 

депозитного договору S (за формулою простих відсотків: 

S  P  (1  ni ) / B  100% 

де S – сума погашення кредиту з відсотками (нарощеного боргу);  

P – початкова сума кредиту; i – ставка відсотків;  

n – період дії договору;  

1 + ni - множник нарощення простих відсотків.  

В – базовий період.),  

3) визначення ціни розміщення позики за форвардним контрактом (Ц=S x 

5,06грн.); 

4) визначення прибутку (збитку) від проведення операції (Ц-Витр.). 

 

Задача 2. Розрахуйте витрати, пов’язані з покупкою на міжнародному 

валютному ринку опціону вартістю 100 000 $ США при курсі 25,50 грн./долар і 

премії 0,02 грн./долар.  

Для розв’язання задачі необхідно визначити вартість опціону в гривнях, 

суму премії та скласти їх. 

Задача 3. Розрахуйте продажну ціну векселя, якщо відомо, що номінальна 

вартість векселя становить 1000грн., ставка дисконту складає 12% при кількості 

днів до настання терміну погашення векселя рівному 80 днів.  
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Розв’язання: Продажна ціна векселя (Р) розглядається як різниця між його 

номінальною вартістю (Сн) і дисконтом (Д):  

Р  С н  Д (1) 

Дисконт можна розрахувати за формулою:  

Д  МR  Сн /К100% (2) 

де М – кількість днів до настання терміну викупу векселя;  

К – базовий період;  

R – ставка дисконту. 

Задача 4. Припустимо, що курс долара в Токіо становив 132 єни, а в 

Мехіко — 3,045 песо. Розрахуйте курс мексиканського песо щодо єни в Токіо і 

курс японської єни щодо американського песо в Мехіко. 

Задача 5. Розрахуйте курс продавця (offer), якщо курс покупця (bid)1$ = 

1,8500грн., а маржа (прибуток) обмінної операції дорівнює 2,5%. 

Задача 6. Розрахуйте співвідношення між гривнею (UAN) та 

швейцарським франком (СНF), якщо курс покупця 1USD = 1,8520 (UAN)  1 

USD = 1,2639 (СНF) курс продавця 1 USD = 1,8540 (UAN) 1 USD = 1,2651(СНF)  

Задача 7. На підставі наведених у таблиці даних розрахувати відкриту 

валютну позицію банку (довгу чи коротку) за кожною валютою і загальну 

відкриту валютну позицію (за методикою НБУ). (тис. грн.). 

В
и

д
 в

ал
ю

ти
 

За балансовими  

рахунками 

За позабалансовими 

рахунками 
Курс НБУ 

(грн. за 

одиницю 

валюти) 

Активи в 

іноземній 

валюті 

Зобов’язання в 

іноземній 

валюті 

Активи в 

іноземній 

валюті 

Зобов’язання 

в іноземній 

валюті 

USD 1200 700 — 100 5,43 

CAD 700 950 — — 3,68 

EUR 1250 400 50 — 4,63 
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Необхідно: 

- навести визначення поняття “валютна позиція” (відкрита та закрита, 

довга та коротка, загальна); 

- визначити нормативи відкритої валютної позиції за умови, що 

регулятивний капітал становить 26 млн грн; 

- оцінити дотримання нормативів відкритої валютної позиції; 

- визначити заходи, які застосовує НБУ за порушення цих нормативів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які функції виконує центральний банк у сфері валютної політики?  

2. Що таке валютне регулювання та яка його основна мета?  

3. Якими є основні завдання валютного регулювання та контролю?  

4. Проаналізуйте повноваження НБУ у сфері валютного регулювання.  

5. Дайте характеристику основних методів валютного регулювання.  

6. Проаналізуйте основні функції НБУ у сфері валютного контролю.  

7. Проаналізуйте основні режими валютних курсів.  

8. З яких елементів складаються офіційні резерви країни? Дайте їм 

характеристику. 

 9. Дайте характеристику джерел формування золотовалютних резервів.  

10. Що таке платіжний баланс країни та яке його значення? 

 

ГЛОСАРІЙ 

Валютна політика – комплекс економічних, організаційних, правових, 

адміністративних та інших заходів, методів, форм, інструментів і механізмів, 

які здійснюються державою у сфері валютно-фінансових і кредитних відносин 

відповідно до поточних та стратегічних цілей загальної економічної політики 

держави, передусім з метою забезпечення стабільності обмінного курсу 

національної валюти та збалансованості платіжного балансу країни.  

Валютне регулювання – діяльність держави та уповноважених нею 

органів, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку 

здійснення операцій з валютними цінностями.  

Валютний контроль – забезпечення дотримання резидентами та 

нерезидентами валютного законодавства.  

Валютний курс – вартість грошової одиниці однієї країни, виражена у 

грошових одиницях інших країн або міжнародних платіжних засобах.  

Золотовалютні резерви – резерви України, відображені у балансі 

Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим 

співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків.  
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Платіжний баланс – співвідношення всіх фактичних платежів, здійснених 

певною країною на користь інших країн, та надходжень коштів, отриманих нею 

з-за кордону.  

Розрахунковий баланс – співвідношення на певну дату всіх вимог і 

зобов’язань певної країни щодо інших країн незалежно від періоду їх 

виникнення і терміну оплати.  

Управління золотовалютними резервами – процес, що складається з 

наступних етапів, як планування, організація, мотивація і виконання, аналіз 

ефективності, звітність та контроль. 

Валютний курс – це вартість грошової одиниці однієї країни, виражена у 

грошових одиницях інших країн або міжнародних платіжних засобах. 

Диверсифікація валютних резервів – це інструмент валютної політики 

центрального банку, який передбачає регулювання структури офіційних 

валютних резервів шляхом включення до їхнього складу іноземних валют 

різних країн. 

Валютні обмеження – це система спланованих державних заходів, 

спрямованих на регулювання (обмеження) валютних операцій, встановлення 

контролю і впливу на курс валют, концентрацію валютних ресурсів у руках 

держави з метою утримання стабільності курсу 

Ревальвація – офіційне підвищення курсу національної грошової одиниці 

відносно іноземних валют та міжнародних розрахункових одиниць. В умовах 

золотого стандарту ревальвація виявлялася в збільшенні офіційного золотого 

вмісту грошової одиниці. З відмовою від золотого стандарту ревальвація стала 

виявлятися в підвищенні курсу національної грошової одиниці відносно 

іноземних чи міжнародних валют. 
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ТЕМА 10. ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

Питання для вивчення  

1.Сутність грошово-кредитної політики.  

2. Адміністративні інструменти грошово-кредитної політики. 

3. Облікова ставка як інструмент грошово-кредитної політики.  

4. Норма обов’язкового резервування як інструмент грошово-кредитної 

політики.  

5. Операції на відкритому ринку як інструмент грошово-кредитної 

політики. 

 

Тести для самоперевірки: 

1. Основою грошово-кредитної політики НБУ є: 

а) монетарна теорія; 

б) кейнсіанська теорія; 

в) таргетування інфляції; 

г) змішана форма. 

2. Стратегія таргетування інфляції передбачає: 

а) встановлення цільових орієнтирів показників інфляції; 

б) фіксацію валютного курсу; 

в) прив’язку до індексу цін; 

г) зростання грошової маси. 

3. Депозитний сертифікат НБУ використовується: 

а) як застава при отриманні кредитів комерційними банками; 

б) для отримання готівки; 

в) у вигляді депозиту фізичної особи; 

г) для визначення конкурентоспроможності комерційного банку. 

4. Депозитний сертифікат випускається у формі: 

а) документарній; 

б) електронній; 

в) документарній та електронній. 

5. Депозитний сертифікат НБУ – це: 

а) грошові кошти на депозитному рахунку; 

б) зобов’язання перед Урядом держави; 

в) квота у МВФ; 

г) власні зобов’язання НБУ перед банківськими установами; 

д) фінансова допомога. 

6. До дорогоцінних металів належать: 

а) золото, срібло; 
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б) золото, срібло, платина, метали платинової групи; 

в) золото, срібло, платина, метали платинової групи, мельхіор; 

г) золото, срібло, платина, метали платинової групи, брухт дорогоцінних 

металів. 

7. Найвища проба банківського золота – це: 

а) 995,0; 

б) 999,0; 

в) 999,5; 

г) 998,0. 

8. Ринок банківських металів складається з: 

а) фізичного готівкового обігу; 

б) безготівкового металу; 

в) фізичного готівкового обігу і безготівкового металу. 

9. Тройська унція – це: 

а) вагова одиниця золота та інших дорогоцінних металів, 1/12 частка 

англійського золотомонетного фунта; 

б) вагова одиниця золота та інших дорогоцінних металів, 1/14 частка 

англійського золотомонетного фунта; 

в) вагова одиниця золота та інших дорогоцінних металів, 1/16 частка 

англійського золотомонетного фунта. 

10. Об’єктом купівлі і продажу на валютному ринку України є: 

а) стандартні і мірні зливки; 

б) монети, вироблені дорогоцінні метали; 

в) стандартні та мірні зливки, монети, вироблені дорогоцінні метали. 

11. Тезаврація золота – це: 

а) купівля золотих зливків та золотих монет і медалей; 

б) арбітраж і своп; 

в) відкриття металевих рахунків; 

г) застава золота, срібла та платини. 

12. Ціна спот – це: 

а) ціна, зафіксована у строковому контракті; 

б) ціна готівкової угоди; 

в) ціна купівлі-продажу валютних цінностей з метою отримання прибутку. 

13. Ломбард – це: 

а) фінансова установа, яка скуповує у населення ювелірні та побутові вироби з 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали непридатними для 

використання; 



54 

 

  

 

б) фінансова установа, яка відповідно до законодавства приймає від населення 

на зберігання ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння і надає позички під заставу таких виробів; 

14. Державна скарбниця входить до складу: 

а) Національного банку України; 

б) Резервного фонду Міністерства фінансів України; 

в) Центрального грошового сховища. 

15. Рівень ліквідності золотовалютного резерву визначається ризиком 

неліквідності: 

а) вільно конвертованої валюти; 

б) фінансових інструментів; 

в) фінансового ринку; 

г) усіма вище переліченими компонентами. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 10 

Задача 1. Залишки на розрахунковому рахунку суб’єкта господарювання 

становили такі суми: 5діб – 120 тис. грн., 7діб – 25тис.грн, 10 діб – 55 тис. грн., 

8 діб – 20 тис.грн. Ставка відсотків, які нараховуються банком на розрахункові 

рахунки – 5% річних. Визначте суму відсотків, нарахованих за місяць.  

Розв’язання: При розрахунках відсотків за онкольними (до запитання) 

рахунками використовується “відсоткове число”, яке розраховується шляхом 

множення суми залишків за періодами на термін зберігання цих залишків.  

ВЧ Pn, (1) 

S  ВЧ  i / В  100 (2) 

S – сума нарахованих відсотків;  

P – початкова сума депозиту;  

i – ставка відсотків (у виді десяткового дробу); 

n – період дії договору; 

В – базовий період. 

Задача 2. Визначте реальну процентну ставку по цінних паперах, якщо, 

банківський відсоток по цінних паперах дорівнює 27% річних, а темпи інфляції 

– 11,5%.  
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Розв’язання здійснюється за формулою Фішера, тобто побудовано на 

різниці між банківським відсотком і темпами інфляції.  

Задача 3. Визначте курс акції, якщо її номінальна ціна 100 грн., розмір 

дивідендів 9%, а норма банківського відсотка – 21%.  

1. Що має місце: ажіо або дізажіо?  

Розв’язання: За формулою визначення курсу акції (Ка):  

Ка = Ка  V / i 

де Сн – номінальна вартість акції;  

V – розмір дивідендів;  

i – рівень банківського відсотка.  

У випадку якщо Ка > Сн – має місце ажіо, при Ка < Сн – має місце дізажіо. 

2. Дати визначення поняттям ажіо або дізажіо. 

 

Задача 4. Норматив обов’язкових резервів становить 15 %, період 

резервування — 10 днів. 

Дні 

періоду 

Сума 

залучених 

коштів, 

гр. од. 

Залишки на 

коррахунку в 

НБУ, 

гр. од. 

Дні 

періоду 

Сума залуче- 

них коштів, 

гр. од. 

Залишки 

на 

коррахунку 

в НБУ, 

гр. од. 

01 2480 410 06 2380 350 

02 2560 430 07 2460 400 

03 2550 420 08 2560 430 

04 2590 370 09 2390 410 

05 2470 380 10 2840 250 

Необхідно: 

- визначити розмір обов’язкових резервів комерційного банку за 

- період резервування; 

- оцінити дотримання банком мінімальних резервних вимог; 

- пояснити, як обов’язкові резерви банків   використовують 

- як інструмент грошово-кредитної політики. 
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Задача 5. Відомі такі звітні дані комерційного банку: 

Група кредитів 
Заборгованість, 

тис. грн. 

Вартість забезпечення 

(з урахуванням коефіцієнта 

коригування), 

тис. грн. Стандартні 2400 700 

Під контролем 600 350 

Субстандартні 300 200 

Сумнівні 200 50 

Безнадійні 1000 — 

Визначте: 

- валовий кредитний ризик за кредитами; 

- чистий кредитний ризик за кредитними операціями; 

- розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями; 

- напрями використання коштів резерву за стандартними і 

нестандартними кредитами. 

Задача 6. Згідно зі звітними даними комерційного банку відомі такі дані 

про дебіторську заборгованість, що виникла на підставі договорів: 

 

 

Строк з дня завершення дії договору 

Сума дебіторської 

заборгованості, тис. грн., станом на 01.02 на 01.03 

До 30 днів 200 180 

31–60 днів 230 250 

61–90 днів 200 250 

Понад 90 днів 150 150 

Необхідно: 

- визначити розрахункову суму резерву на покриття можливих втрат від 

дебіторської заборгованості станом на 01.02 та 01.03 поточного року; 

- відкоригувати розмір резерву на кожну дату, якщо відомо, що станом на 

01.02 цього року сформований резерв фактично становив 300 тис. грн. 
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Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність грошово-кредитної політики.  

2. Яка система цілей формування грошово-кредитної політики?  

3. З якою метою формуються мінімальні обов’язкові резерви?  

4. Розкрийте зміст операцій на відкритому ринку.  

5. Який механізм регулювання облікової ставки?  

6. За якими принципами встановлюється облікова ставка центрального 

банку?  

7. Які об’єкти грошово-кредитної політики ви знаєте?  

8. Які типи грошово-кредитної політики можуть формуватися центральним 

банком? 

9. У чому суть рестрикційної грошово-кредитної політики?  

10. Розкрийте особливості експансіоністської грошово-кредитної політики. 

ГЛОСАРІЙ 

Адміністративні інструменти грошово-кредитної політики спрямовані 

на обмеження сфери діяльності кредитного інституту мають форму директив, 

інструкцій центрального банку.  

Відкритим вважають ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-

продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та 

позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому 

ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента.  

Грошово-кредитна політика – комплекс взаємопов’язаних, спрямованих 

на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, що їх 

проводить держава через свій центральний банк.  

Експансіоністська грошово-кредитна політика – комплекс заходів 

направлених на розширення масштабів кредитування, послаблення контролю за 

збільшенням кількості грошей в обігу, зниження рівня процентних ставок.  

Індикативною процентною ставкою є рекомендований орієнтовний 

розмір процентних ставок для банків щодо проведення ними операцій із 

залучення та розміщення коштів.  

Мінімальні обов’язкові резерви – це інструмент грошово-кредитної 

політики, сутність якого полягає у встановленні обов’язкової норми ресурсів, 

яку комерційні банки повинні зберігати в центральному банку у відсотках до 

залучених депозитів.  

Облікова ставка Національного банку України – ціна за 

рефінансування комерційних банків, яке здійснюється шляхом купівлі векселів 

Національним банком до настання строку платежу за ними, й утримується з 

номінальної суми векселя.  
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Операції на відкритому ринку (open market operations) – 

купівля/продаж казначейських зобов’язань Національним банком України, а 

також інших цінних паперів (крім цінних паперів, що підтверджують 

корпоративні права) та боргових зобов’язань, визначених Правлінням 

Національного банку.  

Процентна політика – один із інструментів грошово-кредитної політики 

Національного банку України, який використовується з метою регулювання 

попиту та пропозиції на грошові кошти шляхом зміни процентних ставок за 

своїми операціями та шляхом надання рекомендацій щодо встановлення 

процентних ставок за активними та пасивними операціями банків (індикативні 

ставки) з метою впливу на процентні ставки суб’єктів грошово-кредитного 

ринку та дохідність фінансових операцій.  

Рестрикційна грошово-кредитна політика – комплекс заходів 

направлених на обмеження обсягу кредитних операцій комерційних банків, 

підвищення рівня процентних ставок, оздоровлення платіжного балансу.  

Селективна (вибіркова) грошово-кредитна політика – комплекс заходів 

направлених на встановлення лімітів облікових операцій, лімітування окремих 

банківських операцій, встановлення маржі у проведенні різних банківських 

операцій, регламентація умов видачі окремих видів позик різним категоріям 

позичальників, встановлення кредитних «стель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ 

 

1. Виникнення емісійних банків і форми їх організації. 

2. Суть і функції центральних банків. 
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3. Центральний банк — емісійний центр країни. 

4. Центральний банк — банк банків. 

5. Центральний банк — банк уряду. 

6. Центральний банк — орган регулювання економіки країни 

грошово-кредитними методами. 

7. Статус центральних банків і ознаки їх незалежності. 

8. Міждержавні центральні банки. 

9. Становлення і статус НБУ. 

10. Функціональна будова НБУ. 

11. Структура  управління НБУ. 

12. Регіональна будова НБУ. 

13. Ресурси центральних банків і їх розміщення. 

14. Операції НБУ та їх відображення в балансі. 

15. Прибуток НБУ: формування і  розподіл. 

16. Емісія банкнот: суть і механізм реалізації. 

17. Регулювання готівкового грошового обігу в  Україні. 

18. Регулювання касових операцій суб’єктів господарювання. 

19. Операційні каси вітчизняних комерційних банків і порядок їх 

підкріплення. 

20. Готівкові резервні фонди НБУ і порядок їх функціонування. 

21. Прогнозування касових оборотів комерційних банків в Україні. 

22. Емісійно-касові операції установ НБУ. 

23. Рефінансування центральними банками комерційних банків. 

24. Особливості кредитних операцій центральних банків з 

комерційними банками. 

25. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними  банками. 

26. Кредити овернайт через постійно діючу лінію рефінансування. 

27. Продаж Національним банком кредитів комерційним банкам через 

кредитні тендери. 

28. Адресне рефінансування: пряме кредитування, стабілізаційні 

кредити. 

29. Рефінансування комерційних банків через операції  РЕПО. 

30. Міжбанківські розрахунки: суть і способи  реалізації. 

31. Організація міжбанківських розрахунків в  Україні. 

32. Система електронних міжбанківських платежів (СЕП): суть і 

порядок функціонування. 

33. Міжбанківські кореспондентські відносини, їх види і порядок 

організації в Україні. 

34. Роль НБУ в запровадженні системи масових електронних платежів. 
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35. Регулювання банківської діяльності, його суть, завдання і органи, 

що його здійснюють. 

36. Основні напрями регулювання діяльності комерційних банків. 

37. Створення Національним банком правового поля діяльності 

комерційних банків, порядку бухгалтерського обліку і звітності. 

38. Попередній контроль НБУ на стадії реєстрації комерційних банків. 

39. Попередній контроль НБУ на стадії ліцензування комерційних 

банків. 

40. Регулювання капітальної бази комерційних банків. 

41. Регулювання платоспроможності комерційних банків. 

42. Регулювання Національним банком ризиковості банківських 

активів. 

43. Нормативи адекватності регулятивного та основного капіталу 

комерційних банків і контроль НБУ за їх дотриманням. 

44. Нормативи кредитного ризику, які застосовуються для регулювання 

діяльності комерційних банків за внутрішніми кредитами, і контроль НБУ за їх 

дотриманням. 

45. Нормативи кредитного ризику, які застосовуються для регулювання 

діяльності комерційних банків за кредитами клієнтам, і контроль НБУ за їх 

дотриманням. 

46. Нормативи інвестування, що застосовуються для регулювання 

діяльності комерційних банків, і контроль НБУ за їх дотриманням. 

47. Регулювання ліквідності комерційних банків Національним банком 

України. 

48. Нормативи валютного ризику, які застосовуються для регулювання 

діяльності комерційних банків, і контроль НБУ за їх дотриманням. 

49. Регулювання Національним банком України страхування ризиків у 

діяльності комерційних банків. 

50. Регламентація НБУ порядку створення комерційними банками 

резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. 

51. Регламентація НБУ порядку створення комерційними банками 

резерву для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними  паперами. 

52. Регламентація НБУ порядку створення комерційними банками 

резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості. 

53. Регулювання НБУ страхування депозитів. 

54. Необхідність і завдання нагляду за діяльністю комерційних банків. 

55. Інституційна будова банківського нагляду, статус і повноваження 

його органів. 

56. Органи банківського нагляду в Україні: статус, структура і 

повноваження. 

57. Види банківського нагляду. 

58. Примусові заходи впливу на комерційні банки і порядок їх 

застосування НБУ. 
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59. Непримусові заходи впливу на комерційні банки і порядок їх 

застосування НБУ. 

60. Звітність комерційних банків України і порядок її подання в НБУ. 

61. Рейтингова оцінка діяльності банків: практика НБУ. 

62. Реорганізація і ліквідація банків. 

63. Робота НБУ з проблемними банками. 

64. Організація банківського аудиту в  Україні. 

65. Зміст і цільова спрямованість грошово-кредитної  політики. 

66. Інструменти грошово-кредитної політики центрального банку. 

67. Типи грошово-кредитної політики. 

68. Політика “дешевих грошей”: сутність і практична реалізація. 

69. Політика “дорогих грошей”: сутність і практична реалізація. 

70. Основні індикатори грошово-кредитної політики  НБУ. 

71. Політика  обов’язкових  мінімальних резервів. 

72. Операції центральних банків на відкритому ринку. 

73. Особливості операцій НБУ на відкритому ринку. 

74. Процентна політика НБУ та її практична реалізація. 

75. Кредитна політика НБУ та її практична реалізація. 

76. Валютна політика НБУ і засоби її реалізації. 

77. Державний борг: суть, види, структура і роль центральних банків в 

його обслуговуванні. 

78. Особливості відносин центральних банків з урядом. 

79. Основні типи касового обслуговування державного  бюджету. 

80. Операції НБУ з касового обслуговування державного бюджету. 

81. Особливості відносин НБУ з урядом. 

82. Структура внутрішнього державного боргу України і роль НБУ в 

його обслуговуванні. 

83. Структура зовнішнього державного боргу України і роль НБУ в 

його обслуговуванні. 

84. Відносини НБУ з міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями. 

85. Національний банк України — валютний орган, його завдання і 

повноваження. 

86. Методи валютного регулювання та їх характеристика. 

87. Основні типи курсової політики. 

88. Курсова політика НБУ. 

89. Регулювання НБУ валютних  операцій. 

90. Регулювання НБУ валютної позиції комерційних  банків. 
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Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни  

«Центральний банк і грошово-кредитна політика»  
 Модуль1  Модуль 2 
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 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Кількість балів за 

Змістовий модуль 
34 36 

Змістові модулі Т1 Т2 Т3  Т4 Т5 МК 1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 2 

Кількість балів за темами  4 4 5 8 8 

5 

8 12 5 3 3 

5  30 100 

опитування 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

розв’язування задач 2 1 2 4 4 4 - 2 2 2 

кросворд 1 - 1 - - 1 - 1 - - 

реферат - 2 - 2 2 - - - - - 

есе - - - - - - 10 - - - 

тести - - 1 - - 1 1 1 - - 

Кількість балів за темами 

студента на заочній формі 

навчання  

20 20 

30 30 100 
5 5 - 5 5 - - 5 5 - 5 5 - 
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	- визначити нормативи відкритої валютної позиції за умови, що регулятивний капітал становить 26 млн грн;
	- оцінити дотримання нормативів відкритої валютної позиції;
	- визначити заходи, які застосовує НБУ за порушення цих нормативів.
	Необхідно:

	- визначити розмір обов’язкових резервів комерційного банку за
	- період резервування;
	- оцінити дотримання банком мінімальних резервних вимог;
	- пояснити, як обов’язкові резерви банків   використовують
	- як інструмент грошово-кредитної політики.
	Визначте:

	- валовий кредитний ризик за кредитами;
	- чистий кредитний ризик за кредитними операціями;
	- розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями;
	- напрями використання коштів резерву за стандартними і нестандартними кредитами.
	Необхідно:

	- визначити розрахункову суму резерву на покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості станом на 01.02 та 01.03 поточного року;
	- відкоригувати розмір резерву на кожну дату, якщо відомо, що станом на 01.02 цього року сформований резерв фактично становив 300 тис. грн.


